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Δελτίο Τύπου 
Λουξεμβούργο, 28 Ιανουαρίου 2021 

Το 2021, οι ελεγκτές της ΕΕ θα εστιάσουν στις σχετικές με την 
πανδημία της CΟVID δράσεις 

Ένας στους τέσσερις νέους ελέγχους του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) φέτος θα αφορά την 
απόκριση της ΕΕ στην πανδημία της COVID-19 και τη δέσμη μέτρων για την ανάκαμψη «Next 
Generation EU» (NGEU), αναγγέλλει το ΕΕΣ στο σχέδιο ελέγχου του για το 2021, το οποίο 
δημοσιεύθηκε σήμερα. Επιπλέον, στόχος των ελεγκτών της ΕΕ για την επόμενη πενταετία είναι να 
συμβάλουν σε μια περισσότερο ανθεκτική και βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση που προασπίζεται τις αξίες 
που αποτελούν τα θεμέλιά της. Σύμφωνα με τη νέα στρατηγική του θεσμικού οργάνου για την 
περίοδο 2021-2025, η οποία επίσης δημοσιεύθηκε σήμερα, θα εξακολουθήσουν να εστιάζουν τις 
προσπάθειές τους στην παροχή ισχυρής ελεγκτικής διασφάλισης στους πολίτες, στη βελτίωση των 
ρυθμίσεων λογοδοσίας και διαφάνειας για τη δράση της ΕΕ και στον έλεγχο των επιδόσεών της στους 
τομείς με τη μεγαλύτερη σημασία. 

Στο πρόγραμμα εργασίας 2021+ των ελεγκτών της ΕΕ, το οποίο καλύπτει και το επόμενο έτος, 
απαριθμούνται 73 ειδικές εκθέσεις και επισκοπήσεις που προγραμματίζουν να δημοσιεύσουν το 2021 
και το 2022, σε τέσσερις στρατηγικούς τομείς:  

• οικονομική ανταγωνιστικότητα και συνοχή της ΕΕ,  
• προκλήσεις για το κλίμα και τους πόρους,  
• ασφάλεια και ευρωπαϊκές αξίες, 
• δημοσιονομική πολιτική και δημόσια οικονομικά.  

Οι δημοσιεύσεις αυτές θα επικεντρωθούν κυρίως στην αξιολόγηση των επιδόσεων της δράσης της ΕΕ σε 
επιλεγμένους τομείς, μεταξύ των οποίων, η προμήθεια εμβολίων, η επισιτιστική ασφάλεια και η 
ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της πανδημίας, τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης, η ψηφιοποίηση 
των σχολείων, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η κυκλική οικονομία, η ενσωμάτωση της διάστασης του 
κλίματος, η βιώσιμη αλιεία, η καταπολέμηση της απάτης στην κοινή γεωργική πολιτική, ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex), η τραπεζική εποπτεία στην ΕΕ και οι σχέσεις 
ομάδων συμφερόντων και νομοθετών. Οι ελεγκτές επέλεξαν τους συγκεκριμένους τομείς βάσει 
εκτίμησης των κύριων κινδύνων για τις δαπάνες της ΕΕ, καθώς και για την υλοποίηση των πολιτικών της.  
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«Το πρόγραμμα εργασίας μας για το 2021 σηματοδοτεί την έναρξη εφαρμογής της νέας στρατηγικής μας, 
η οποία θα αποτελέσει οδηγό για το έργο μας ως του ανεξάρτητου εξωτερικού ελεγκτή της ΕΕ έως το 
2025», δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΕΣ, Klaus-Heiner Lehne. «Οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να συνεχίσουν να 
βασίζονται σε εμάς σχετικά με ζητήματα καθοριστικά για το μέλλον της ΕΕ: οι έλεγχοί μας θα εστιαστούν 
στους τομείς στους οποίους μπορούμε να προσδώσουμε τη μέγιστη δυνατή αξία, αναδεικνύοντας όσα 
λειτουργούν σωστά και εφιστώντας την προσοχή στα κακώς κείμενα. Αυτό ισχύει επίσης για τα νέα μέτρα 
που έλαβε η ΕΕ για την προστασία των πολιτών από τις δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας.» 

Την επόμενη πενταετία, οι ελεγκτές θα εξελίξουν επίσης περαιτέρω την προσέγγιση ελέγχου που 
εφαρμόζουν για την έγκριση των λογαριασμών της ΕΕ ή προκειμένου να εξακριβώνουν κατά πόσον οι 
δαπάνες είναι σύννομες. Θα λάβουν υπόψη τις εκτεταμένες αλλαγές που εισήχθησαν με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο της περιόδου 2021-2027 και τη δέσμη NGEU για την ανάκαμψη, που θα έχουν 
αντίκτυπο στη χρηματοδότηση και την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
νέων μορφών ιδίων πόρων και της πιθανής μετάβασης από κανόνες επιλεξιμότητας σε πτυχές που 
βασίζονται στις επιδόσεις. Ένας ακόμη τομέας εστίασης θα είναι η εντατικοποίηση της συνεργασίας με 
τα όργανα εντοπισμού περιπτώσεων απάτης της ΕΕ και η μεγαλύτερη συμβολή στην καταπολέμηση της 
απάτης κατά την εκτέλεση των δαπανών της ΕΕ και την είσπραξη των εσόδων. 

Η στρατηγική του ΕΕΣ για την περίοδο 2021-2025 εξετάζει επίσης ενδεχόμενες αλλαγές στην ίδια την 
εντολή των ελεγκτών. Κύριο καθήκον του θεσμικού οργάνου είναι να υποχρεώνει σε λογοδοσία τα 
διάφορα όργανα που διαχειρίζονται κεφάλαια της ΕΕ και υλοποιούν ενωσιακές πολιτικές· εντούτοις 
εξακολουθούν να υπάρχουν κενά στην αρχιτεκτονική λογοδοσίας και ελέγχου. Για τον λόγο αυτό, τα 
επόμενα χρόνια, οι ελεγκτές θα επιδιώξουν σαφείς και ευρύτερες εξουσίες ελέγχου όχι μόνο επί των 
οργάνων της ΕΕ, όπως ισχύει σήμερα, αλλά και επί βασικών διακυβερνητικών δομών καίριας σημασίας 
για τη λειτουργία της ΕΕ. 

Γενικές πληροφορίες 

Αποστολή του ΕΕΣ είναι να ελέγχει αν τα κεφάλαια της ΕΕ εισπράττονται και δαπανώνται σύμφωνα με 
τους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς, αν καταχωρίζονται καταλλήλως, καθώς και αν 
χρησιμοποιούνται αποδοτικά και αποτελεσματικά προς το συμφέρον των πολιτών της. Οι ελεγκτικές 
εκθέσεις και γνώμες που καταρτίζει συνιστούν στοιχείο καθοριστικής σημασίας στην αλυσίδα της 
λογοδοσίας στην ΕΕ και χρησιμοποιούνται προκειμένου να υποχρεώνουν σε λογοδοσία τους 
υπεύθυνους για την εκτέλεση των ενωσιακών πολιτικών και προγραμμάτων: την Επιτροπή, άλλους 
οργανισμούς της ΕΕ, καθώς και τις εθνικές διοικητικές αρχές. Με τις εκθέσεις του ΕΕΣ παρέχεται στους 
πολίτες η δυνατότητα να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ και τα κράτη μέλη 
ανταποκρίνονται στις προκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος. 

Η στρατηγική για την περίοδο 2021-2025 και το πρόγραμμα εργασίας 2021+ του ΕΕΣ είναι διαθέσιμα 
στον ιστότοπο του ΕΕΣ (eca.europa.eu) στα αγγλικά. Σύντομα θα είναι διαθέσιμα και σε άλλες γλώσσες 
της ΕΕ. 

Υπεύθυνος επικοινωνίας με τον Τύπο 

Damijan Fišer – E: damijan.fiser@eca.europa.eu τηλ.: (+352) 4398 45510 / 
κιν.: (+352) 621 552 224 

 

http://www.eca.europa.eu/el/Pages/ecadefault.aspx
mailto:damijan.fiser@eca.europa.eu

